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Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αυξήσεις των μισθών των Ισπανών εργαζομένων 

Ο υψηλός πληθωρισμός, που παρατηρείται παγκοσμίως και, κατά συνέπεια, στην Ισπανία, ήδη 

έχει εμφανίσει τις πρώτες επιδράσεις στους μισθούς της χώρας. Κατά τον περασμένο Ιανουάριο, 

οι αναθεωρημένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας οδήγησαν σε μέση αύξηση του μισθού, για 

περίπου 4,1 εκ. εργαζόμενους, κατά 2%, ποσοστό υψηλό σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, 

εξαιρουμένου του 2019, οπότε οι μισθοί είχαν αυξηθεί, κατά μέσο όρο, 2,2%.  

Ο πληθωρισμός, το προηγούμενο έτος, έφθασε το 3,1% ενώ μόνο τον Δεκέμβριο άγγιξε το 6,5%. 

Κατά τον περασμένο Ιανουάριο, μόλις το 30% των προαναφερθέντων τεσσάρων εκατ. 

εργαζομένων, που διαπραγματεύτηκαν την αύξηση των μισθών τους ή 1,2 εκ. εργαζόμενοι, 

απολάμβανε προστασία από το συμβόλαιο, λόγω σύνδεσης των αμοιβών τους με την πορεία 

του πληθωρισμού. Μάλιστα, το 60% αυτών δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν, με έναρξη τον πρώτο μήνα του έτους, αφορούν επί το 

πλείστο, διαπραγματεύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, με τη 

συμφωνία η ισχύς της αύξησης να ξεκινά το 2022. Η πρακτική αυτή είναι συνήθης, ενώ μόλις 

760 εργαζόμενοι μίας εταιρίας που είδαν τον μισθό τους να αυξάνεται τον Ιανουάριο κατά 6%, 

πραγματοποίησαν τις διαπραγματεύσεις τον ίδιο ακριβώς μήνα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι φαίνεται ο ιδιωτικός τομέας να δίνει μεγαλύτερες 

αυξήσεις έναντι του δημόσιου, καθώς η αύξηση μισθών φθάνει, κατά μέσο όρο, το 2,5% έναντι 

του 1,6% στο δημόσιο τομέα. Από πλευράς μας, σημειώνεται ότι, ιδιαίτερα στα οικονομικά 

κέντρα της Ισπανίας, Μαδρίτη και Βαρκελώνη, το κόστος ζωής αυξάνεται με σημαντικούς 

ρυθμούς τους τελευταίους μήνες, κυρίως, λόγω της επιστροφής στην κανονικότητα. Ιδιαίτερα 

στην ενοικίαση κατοικίας και πληρωμή των λογαριασμών, η αύξηση είναι αισθητή, καθώς η 

πληρωμή των τελευταίων καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό επί των εσόδων των 

νοικοκυριών, ακόμη και όσων έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο, αφού και το επίπεδο του Euribor 

αυξάνεται. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψιν την αύξηση του επιπέδου των τιμών, σχεδόν στο 

σύνολο των προϊόντων, θεωρείται αυτονόητη η αύξηση μισθών, κατά ένα ποσοστό που να 

ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω, ο κατώτατος μισθός 

στην Ισπανία θεσπίστηκε πλέον στα 14.000 ευρώ το χρόνο (μικτές αποδοχές/14 μισθoί), κάτι 

που πιέζει με τη σειρά του το γενικότερο επίπεδο μισθών στη χώρα.  
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